Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker,
Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien
Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur.
Marc Lewyllie, burgemeester; Ivo Fonteyne, raadslid.

Openbare zitting. 21. Mens – Goedkeuring retributiereglement op afgifte administratieve stukken en
prestaties dienst Burgerzaken
De gemeenteraad
Gelet op art. 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 170 §4 en 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet van
30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Geert Debergh en schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem;
Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand
de Merxem, Hilde Stragier, Luc Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele,
Jolien Deklerck, Ward Dierickx en Bert Doise;
Volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: Bernard Heens, Geert Debergh, Carla Cardinael, Sarah
Vandelanotte en Evelyne Gaudissabois;
Besluit: – met 12 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen –
Artikel 1
Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op
hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten voor Belgen (boven de 12 jaar)
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
- Normale procedure: 5,00 EUR
- Spoedprocedure: 15,00 EUR
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Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de retributie resulteert in een
niet-afgerond totaalbedrag, wordt de retributie verhoogd om het totaalbedrag van het document af
te ronden naar de bovenliggende euro.
b) Op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen (onder de 12 jaar)
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met de volgende retributie:
- Normale procedure: 1,00 EUR
- Spoedprocedure: 15,00 EUR
Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de retributie resulteert in een
niet-afgerond totaalbedrag, wordt de retributie verhoogd om het totaalbedrag van het document af
te ronden naar de bovenliggende euro.
c) Op de afgifte van elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het
grondgebied van het Rijk verblijven (boven de 12 jaar)
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
- Normale procedure: 5,00 EUR
- Spoedprocedure: 15,00 EUR
Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de retributie resulteert in een
niet-afgerond totaalbedrag, wordt de retributie verhoogd om het totaalbedrag van het document af
te ronden naar de bovenliggende euro.
d) Op de afgifte van identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder 12 jaar
2,00 EUR

e) Op de afgifte van attesten van immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen:
10,00 EUR
Verlenging van het attest van immatriculatie is gratis tenzij moet overgegaan worden naar een
vernieuwing van de kaart.
f)

Op de aanvraag of afgifte pin-/puk-code
5,00 EUR
Vrijstelling wanneer de pin-/puk-code wordt aangevraagd voor een niet-actieve elektronische kaart.

g) Op de afgifte van paspoorten (reispassen)
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
- Normale procedure: 15,00 EUR
- Spoedprocedure: 15,00 EUR
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h) Op de afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
- Normale procedure: 15,00 EUR
- Spoedprocedure: 15,00 EUR
i)

Op de afgifte van rijbewijzen
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
5,00 EUR
Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de retributie resulteert in een
niet-afgerond totaalbedrag, wordt de retributie verhoogd om het totaalbedrag van het document af
te ronden naar de bovenliggende euro.

j)

Op de afgifte van internationale rijbewijzen
De kostprijs aangerekend door de hogere overheid, vermeerderd met volgende retributie:
5,00 EUR
Wanneer de som van de kostprijs van de hogere overheid en de retributie resulteert in een
niet-afgerond totaalbedrag, wordt de retributie verhoogd om het totaalbedrag van het document af
te ronden naar de bovenliggende euro.

k) Op de gemeentelijke dienstverlening bij een huwelijksvoltrekking
- Huwelijken voltrokken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
en tussen 13.00 uur en 16.30 uur: 100,00 EUR;
- Huwelijken voltrokken op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur en tussen 13.00 uur en 18.30 uur:
100,00 EUR;
- Huwelijken voltrokken op zaterdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur: 200,00 EUR.
l)

Op de éénzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning
Bij éénzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning dient door de ambtenaar van de burgerlijk
stand binnen de acht dagen de beëindiging van de wettelijke samenwoning bij deurwaardersexploot
te worden betekend aan de andere partij en in voorkomend geval geeft hij er kennis van binnen
dezelfde termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de andere partij.
De effectieve kosten van betekening door de deurwaarder worden integraal doorgerekend aan hen
die de éénzijdige verklaring hebben afgelegd. Bijkomend wordt een retributie van 50,00 EUR
aangerekend aan hen die de éénzijdige verklaring aflegden. Deze retributie moet betaald worden bij
aflegging van de eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning.

m) Op het afleveren van het attest 'Aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit' en de
daaropvolgende administratieve prestaties betreft het onderzoek naar de volledigheid van het
dossier
Om de Belgische nationaliteit aan te vragen, wordt een volledig dossier samengesteld. De aanvrager
dient een registratierecht te betalen bij het bevoegde registratiekantoor voor elke
nationaliteitsverklaring, hiervoor zijn enkele wettelijke uitzonderingen.

Gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Tel. 057/45.04.50 - info@heuvelland.be - www.heuvelland.be

3

De aanvrager van de Belgische nationaliteit dient tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand
een verklaring ter verkrijging van de Belgische nationaliteit af te leggen. Na het afleggen van deze
verklaring wordt een attest 'Aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit' afgeleverd. De
gemeente stelt een onderzoek in naar de volledigheid van het dossier. Wanneer het dossier
onvolledig is, wordt de aanvrager bij aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gesteld. Bij
volledigheid van het dossier wordt aan de aanvrager een bevestiging van volledigheid van het dossier
bezorgd en wordt het dossier doorgestuurd naar het Parket.
De retributie voor het afleveren van het attest 'Aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit'
en de daaropvolgende administratieve prestaties wordt vastgesteld op 50,00 EUR.
n) Op de procedure van voornaamswijziging
140,00 EUR
De retributie is verschuldigd bij de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek tot
voornaamsverandering op basis van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen.
Zijn van de retributie vrijgesteld:
• transgenders wanneer zij een ‘verklaring op eer voor de aanpassing van de voorna(a)m(en) in het
kader van de wet van 25 juni 2017’ indienen;
• wettelijk bepaald, personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de
Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij hun verzoek tot
voornaamstoevoeging, vrijgesteld van enige retributie om dat te verhelpen. Dit valt te
verantwoorden doordat de verzoeken tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, net als onder
de vroegere regeling, in alle gevallen en op straffe van onontvankelijkheid onderworpen zijn aan
de betaling van een registratierecht van 150,00 EUR voorafgaandelijk aan het onderzoek ervan.
De voorafgaande betaling van dat specifieke recht en de zeer problematische ontstentenis van
enige voornaam verantwoorden dat er geen aanvullende retributie wordt geëist.
o) Op de aankoop van een kaartlezer
12,00 EUR
Artikel 3
De retributie wordt ingevorderd bij de aanvraag of afgifte van het administratieve stuk, prestatie of
product.
Artikel 4
Zijn van de retributie vrijgesteld:
• de afgifte van stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen afgegeven te worden;
• de afgifte van stukken die krachtens een wet, een decreet, koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen zijn.

Gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Tel. 057/45.04.50 - info@heuvelland.be - www.heuvelland.be

4

Artikel 5
De retributie is contant of elektronisch betaalbaar in het gemeentehuis.
Artikel 6
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed worden ingediend
bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden na betaling van de retributie.
Artikel 7
De retributies zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020 en worden stilzwijgend verlengd.
Artikel 8
Met ingang van 1 januari 2020 worden volgende retributiereglementen opgeheven:
• artikel 3 en artikel 9 van het retributiereglement voor het leveren van administratieve diensten en
stukken van 30 december 2013;
• retributiereglement voor kaartlezer van 1 oktober 2018;
• retributiereglement voor voornaamswijziging van 5 november 2018.
Artikel 9
Het retributiereglement wordt bekend gemaakt en gemeld aan de toezichthoudende overheid volgens de
wettelijke bepalingen van het lokaal decreet.

Namens de gemeenteraad
w.g. Jef Huyghe
Secretaris

w.g. Bert Doise
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Jef Huyghe
Algemeen Directeur
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Marc Lewyllie
Burgemeester
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